LIMITED WARRANTY

AT-22C
6
AT-22MC

Skartovací stroje AT

We warrants the cutting blades and all other parts of the
machine to be free from defects in material and workmanship for
rated time limit. If any part is found to be defective during the
warranty period, your sole and exclusive remedy will be repaired
or replaced, at our option and expense, of the defective part.
This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, or
unauthorized repair. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING
THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION
TO THE APPRO-PRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH
ABOVE. In no event shall we be liable for any consequential or
incidental damages attributable to this product.
This warranty gives you specific legal rights. The duration,
terms, and conditions of this warranty are valid worldwide,
except where different limitations, restrictions, or conditions
may be required by local law.
For more details or to obtain service under this warranty, please
contact us or your dealer.

Machine model

AT-22C

Warranty period of the cutting blades

3year

Warranty period of all other parts

1year

AT-22MC

Sale date
User information

Dealer information

User signature
Please read this operators manual
before using and follow the steps listed for safe use.

Návod k použití
ŹAPNUTO (

Skartovací stroj údržba

MODRÁ)

PŘEHŘÁTO
OTEVŘENÝ KOŠ ČERVENĚ

Z Á S E K

PLNÝ KOŠ ( CERVENĚ )

· Po každém skartovím cyklu projeďte skartovacími noži papír potřísněný skartovacím olejem

ČERVENĚ )

P A P Í R U ČERVENĚ (

prodloužíte životnost převodů i mo

)

Přepínač on/off

Přívodní kabel

· Vždy používejte méně listů než je maxilnální kapacita stroje.
· Zkuste vysypávat koš když je plný a nečekejte až na rozvícení kontrolky
přebytečný papír se může dostat do nožů a stroj zastavit

Vstup na CD a kreditky

· I když všechny skartovče mají bezpečnostní prvky vždy při sundání hlavy odpojte
vstup na papír

skartovaccí stroj z přivodu elektrikého proudu

· Při kontuelní skartaci dojde po určité obě k zastavení tepelnou pojistkou, nechte stroj odpočnout
Opeační tlačítko
Auto-On
O ff
Zpětný chod
Koš na plast
Průzor

Koš
Kolečko

Varovné signály
Papíry v řezném soukolí

Upozornění
Přečtěte si návod ještě před
použitím stroje

3

Brzditelné
kolečko
Produkt není určen pro děti
( není to hračka )
Zabraňte zachycení rukou, prstú, vlaty do
vstupního otvrou
abraňte zachycení r kravaty, šály
do vstupního otvoru

AZabbraňtezachycenírkvlasůvstupního
otvoru

Zabraňte aerosolu
styku se strojem

Nedotýkejte se vložených listů po vstupu do skartovací hlavy.
Uzemněná zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení
a musí být snadno přístupná.
Silné sluneční světlo může narušit správnou funkci optického senzoru.

kontrolka přestane svítit a můžete pokračovat

Jak používat stroj

Parametry

Zkontrolujte před použítím evidentní symptomy::

Umí skartovat
：
，
CD/DVD, sponky ze sešívačky
AT-22C: papír kreditní karty
AT-22MC: papírkreditní karty,CD/DVD, sponky ze sešívačky

Snížená kapacita skartace
Vysoká hlučnost

Neumí skartovat
：

Násleující proces pročištšní a promazání řezného ústrojí：

AT-22C: Kontinuální formuláře, samolepky, fólie, noviny, karton, vlhký papír
AT-22MC: Kontinuální formuláře, samolepky, fólie, noviny, karton, vlhký papír

1

Nastavte opeační tlačítko
(modrá kontrolka svítí).

“

” -pohotovnostní režím

2

Naneste olej určený pro mazání řezného ústrojí
skartovače mezi dva listy papíru ve tvaru písmene 8 tak, jak je
uvedeno na obrázku, dokumenty spojte a skartujte

Velikost řezu:
AT-22 C------------------------------------------------------------------3/19"X1-2/11"(4X25MM)
AT-22MC---------------------------------------------------------------------3/38"X2/5"(2X10MM)
Maximum:
Listů na jedno vložení
- -----------16(70
AT-22 C-------------------------------------------------------------------- -AT-22MC----------------------------------------------------------------------------------12(70g)
Kreditních karet a CD
nejednou
----------------------------------------------------------- -----------------1
Vstupní šíře---------------------------------------------------------- ---------- 9 - - 4 / 9 "(230MM)
Délka nepřetržité skartace ----------------------------------------0 5 min
D
CD/DVD
o
eporučené denní zatížení 100-150 svazků papíru, 50 ks kreditní karty, 15 --------------------------------------->
（

3

Přepínejte kontrolní přepínač z polohy “ I“
do “ R“ tam a zpět po dobu 2 - 3 vteřin.

4

Nastavte operační tlačítko do “ ”pozice.

：U vyšší gramáže papíru je třeba přpočítat na 70 g.

Provoz
1 Překontrolujte prosím pečlivě napětí napětí
stroje před prvním použitím. Poté připojte do sítě a
přepněte vypínač do polohy “ I“

2
Nepoužívejte oleje obsahující aerosoly

5

）

DM-200C

Nastavte opeační tlačítko
(modrá kontrolka svítí).

“

” -pohotovnostní režím

Průvodce při potížích
3

Ujistěte se, že počet listů připravených ke skartaci
nepřesahuje skartovací kapacitu stroje

1.

Otevřený koš
Symptom：
Červená kontrolka “Bin Open”
Kontrolka svítí

4

Vložení dokumentů do vstupního otvoru pro skartaci
- skartovací stroj zahájí skartaci automaticky a po
dokončení skartace se automaticky vypne

Řešení：zkontrolujte koš zda-li je zcela zasunutý
2.
Zaseknutý papír：
Symptom：červená kontrolka “ Paper Jam” svítí.
Solution：

5

Vložte 1 ks CD/DVD do vstupního otvoru pro skartaci CD/
DVD. Stroj se automaticky zapne. Po skartování se přepne
do pohotovostního režimu

DM -2 0 0 C

(1).Přepněte
operační tlačítko
do “ R “ pozice
na 2-3 vteřiny

6

Vložte 1 ks kreditní kartu do vstupního otvoru pro skartaci kreditek
. Stroj se automaticky zapne. Po skartování se přepne
do pohotovostního režimu
3.

7 Po ukončení skartace přepněte kontrolní přepínač
do polohy “

”

4.

(2).Přepněte z “R” (3).Zapni“ ”
na “ I” alternately a odpojte.
back and forth
until the jammed
paper getting
loosen up

( 4) . Vytáhnětel
zaseknuté papíry
ze vstupu a
zapněte do sítě.

Přehřátý：
Symptom：Červená kontrolka“ Over heat” svítí.

Plný koš
Symptom：Červená kontrolka “ Bin Full”svítí

8

Přepněte vypínač do polohy “ O“ pro přerušení
přívodu napětí do stroje.

Řešení ：Po nepřetržitém 25 min.
skartování
se
skartovací
stroj
sám vypne z důvodu ochrany proti
přehřátí. Před další skartací nechte stroj
dostatečněvychladnout. Kontrolka zhasne
Řešení

t
a

(5).Zapni ”“
k restartování
skartovače

： Pokud se odpadní materiál
nashromáždí v odpadním koši
tak, že zaplní okénko skartovacího koše, koš je plný
a je potřeba jej vyprázdnit

